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NATVITA BIO BIAŁKO KONOPNE
50% ORGANICZNE 500G

59,00 PLN
PROMOCJA: 39,00 PLN
STARA CENA:

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Nat sp. z o.o.
Kod EAN: 5907377281344

OPIS PRZEDMIOTU

NatVita - Bio Białko Konopne 50% - 500g - ORGANICZNE
Bio Białko konopne (50% białka) to produkt wysokobiałkowy w formie proszku,
który dodatkowo zachowuje wszelkie dobroczynne właściwości ziaren konopi.
Proteina konopna jest doskonałym rozwiązaniem dla sportowców (siłownia) oraz
wszystkich osób prowadzących aktywny tryb życia.
Bio - certyﬁkowane produkty ekologiczne.
Białko konopne ma tą zaletę, że jest łatwo przyswajalne dla ludzkiego
organizmu, poza tym jest cenne ze względu na bogatą zawartość

minerałów, witamin i enzymów, dzięki którym stanowić może szczególnie
cenny element diety dla osób trenujących i uprawiających sport
wyczynowo.
Białko konopne jest również cennym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych w optymalnych dla organizmu proporcjach kwasu omega 6 do
omega 3.
Doskonale przyswajalne białko!
Wyjątkową cechą ziaren konopi jest to, że zarówno zawarty w nich kompletny
zestaw białka jak i niezbędne kwasy tłuszczowe znajdują się w optymalnych dla
ludzkiego organizmu proporcjach.
Do tego większość białka (edestyny) może być spożytkowana przez organizm
ludzki w nieprzetworzonej formie, co daje ziarnom konopi przewagę nad soją,
podobnie jak przyjemny smak. Dlatego konopie polecane są sportowcom jako jeden
z najlepszych źródeł łatwo przyswajalnego białka. Dodatkowo ziarna konopi nie
zawierają cholesterolu, niezdrowych kwasów nasyconych i glutenu.
Właściwości ziaren konopi.
Proszek wysokobiałkowy jest wytwarzany z ziaren konopi, które słynne są ze
swoich wyjątkowych właściwości i wysokiej zawartości cennych dla zdrowia
składników odżywczych.
Szczególną zaletą ziaren konopi jest zawartość kwasów tłuszczowych omega i
innych, warto wspomnieć szczególnie o rzadko spotykanym kwasie gamma
linolenowym - GLA i kwasie stearydynowym - SDA.
Ziarna konopi zawierają również niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu minerały jak wapń, potas, fosfor, żelazo oraz witaminy m.in. z
grupy B i witaminę E.
Sposób spożycia: jako dodatek do musli, mleka roślinnego lub soku aby zrobić
shake'a.
Białko konopne zostało pozyskane z ziarna konopni pochodzących z
certyﬁkowanych upraw ekologicznych.
Kraj pochodzenia: Turcja
Data ważności: 30.04.2019 r

Producent/Dystrybutor:
Nat Sp. z o .o.

Wrocławska 33D, Długołęka
55 095 Mirków

Suplement Diety.
Uwagi i zalecenia: suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Tylko zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób
odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie. Produkt nie może być
stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników. Przechowywać
w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
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